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Suġġett: Petizzjoni 969/2008, ippreżentata minn Ingeborg Merker, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar problema b’rabta mal-assigurazzjoni soċjali tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija ġurnalista tal-ivvjaġġar, u f’tali kariga hija tħallas kontribuzzjonijiet tal-
assigurazzjoni soċjali lill-Künstlersozialversicherung (KSK). Bejn Ġunju 1996 u Lulju 1997 
hija għexet fl-Italja, filwaqt li tistqarr li ż-żjara tagħha hemmhekk ma kenitx ippjanata. Matul 
dak il-perjodu, il-KSK b’mod regolari kienet tieħu l-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni 
soċjali mill-kont bankarju tagħha. Mal-wasla tagħha lura lejn il-Ġermanja, hija sabet li l-KSK 
kienet temmet b’mod retrospettiv l-affiljazzjoni tagħha b’rabta mal-iskema tal-assigurazzjoni 
b’effett mill-31 ta’ Mejju 1996, filwaqt li tinvoka l-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71. Dan ikkawża problemi lill-petizzjonanta meta din applikat għat-traddid tal-polza tal-
assigurazzjoni tagħha fuq is-saħħa. Il-petizzjonanta ssostni li, mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Maastricht (1993), ma kienx possibbli li l-KSK tinvoka Regolament KEE antik minħabba li 
dan tal-aħħar jikser l-objettivi tal-UE, bħall-promozzjoni tal-mobiltà, ta’ xogħol barra mill-
pajjiż u ta’ tagħlim ta’ lingwi barranin. Hija temmen li dan it-tmiem retrospettiv mill-KSK tal-
affiljazzjoni tagħha abbażi tal-perijodu ta’ residenza tagħha barra mill-pajjiż jikkostitwixxi 
esklużjoni soċjali u tikkunsidra dan bħala ksur tad-drittijiet tagħha bħala ċittadina tal-UE. Hija 
tixtieq tkun taf jekk ir-Regolament KEE kienx għadu japplika fl-1996/97.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit- 28 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonanta, ċittadina Ġermaniża, ġiet affiljata mill-1 ta’ Jannar 1985 fis-sistema tas-
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sigurtà soċjali Ġermaniża permezz tal- Künstlersozialversicherung. Hija taħdem bħala 
ġurnalista tal-ivvjaġġar u mill-5 ta’ Ġunju 1996 sat-3 ta’ Lulju 1997 għexet fl-Italja fejn 
kienet taħdem ukoll. Permezz tal-ittra tas-16 ta’ April 1997, il-Künstlersozialversicherung
temm b’mod retrospettiv l-affiljazzjoni tal-petizzjonanta b’rabta mal-iskema Ġermaniża mill-
bidu tal-31 ta’ Mejju 1996, billi invoka l-Artikolu 14a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. 

Il-petizzjonanta tikkunsidra li d-drittijiet tagħha bħala ċittadina tal-UE nkisru meta l-
affiljazzjoni tagħha fis-sistema tas-sigurtà soċjali Ġermaniża ġiet mitmuma u hi tixtieq tkun 
taf jekk ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 kienx japplika għall-perijodu taż-żmien relevanti 
(1996/97).

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni 
u mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali.  Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa ħieles li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, inkluż liema 
benefiċċji għandhom jingħataw, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif jiġu kkalkulati dawn il-
benefiċċji u kemm-il kontribuzzjoni għanda titħallas. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
partikolarment ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jitħarsu mill-awtoritajiet nazzjonali kollha 
fl-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti jirrispettaw il-prinċipji bażiċi tal-ugwaljanza fit-
trattament u n-nondiskriminazzjoni. B’hekk, ikun żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali differenti ma jaffettwawx ħażin lill-persuni li qed jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal 
moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. 

Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 għadu applikabbli fil-verżjoni tiegħu attwali u aġġornata
regolarment, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) nru 592/2008 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 
dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li 
jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità.

It-Titlu II tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jiddetermina l-leġiżlazzjoni applikabbli, 
jiġifieri liema leġiżlazzjoni tal-Istati Membri tapplika għall-persuni kkonċernati.  L-Artikolu 
14a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jinkludi regoli speċjali applikabbli għall-persuni li 
jaħdmu għal rashom.  Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta, jidher li l-
istituzzjoni Ġermaniża tas-sigurtà soċjali applikat l-Artikolu 14a, paragrafu 2, l-ewwel 
sentenza tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, li jgħid li persuna li normalment taħdem għal 
rasha, f'territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri għandha tkun soġġetta għal-leġiżlazzjoni tat-
territorju ta’ fejn toqgħod jekk hi tagħmel parti mill-attività tagħha fit-territorju ta’ dak l-Istat 
Membru.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanata, jidher li l-istituzzjoni Ġermaniża waslet 
għall-konklużjoni korretta li l-Istat Membru kompetenti huwa l-Italja u mhux, kif deher fil-
bidu, il-Ġermanja, peress li l-petizzjonanta jidher li ħadmet bħala persuna għal rasha fil-
Ġermanja u l-Italja waqt li għexet l-Italja, kif previst mill-Artikolu 14a (2) tar-Regolament 
(KEE) Nru 1408/71.

Adlib Express Watermark



CM\770977MT.doc 3/3 PE421.178v01-00

MT

Dan ir-riżultat ma jistax jiġi kkontestat bl-osservazzjoni tal-petizzjonanta li hi tħallas it-taxxi 
fil-Ġermanja, billi r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 ma jirreferix għar-regoli tat-tassazzjoni 
għad-determinata tal-leġiżlazzjoni applikabbli. 

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jidentifikaw l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja fil-
qasam tal-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali.
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